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سوپرمن وطني در صداوسیما

کدام دست به اختیار کدام مغز ،ماشه اسلحه را ميچکاند؟

ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ
 ســوفیا دیدي چي شــد؟ آقاي نجفي ،شهردار
قدیم تهران ،به یک قتل اعتراف کرد .ما تا اینجاش
کار نداریم ،با اینجاش کار داریم که؛
 تلویزیون که فوتبال جام جهاني را با چندثانیه
تأخیر پخش ميکند ،لحظهبهلحظه ورود و خروج
نجفي را پوشش داد.
 خبرنگار صداوســیما توانســت مثل سوپرمن
قبــل از پلیسهــا در صحنــه حضور پیــدا کند و
اسلحه را به دســت بیاورد) .وجداني سوپرمن با
کمک اســپایدرمن هم چنین ســرعتعملي تا به
حال نداشتهاند(.
 اینطــور که صداوســیما دســتگیري نجفي را
پوشــش داد ،ما خیــال کردیم مدیــران تلویزیون از
حالت »پخش مستند در لحظات مهم خبري« خارج
شدهاند ،اما فرداي ماجرای نجفي ،دادگاه گویا علني
محمدرضــا خاتمي بود
که صداوسیما توانست
بــا ســرعتعمل براي
بار پانزدهم مســابقات
ســلبریتيمحورش را
پخــش کنــد تــا همه
حســاب کار دستشــان
بیاید.
 از تلویزیون پرســیدیم چرا نجفي را آنطوري
پوشــش دادي؟ گفت آخه دوست دارم .پرسیدیم
چــرا محمدرضا خاتمي را پوشــش ندادي؟ مگر
جفتشان اصالحطلب نیستند؟ گفت آخه دوست
دارم و از ایــن جواب منطقــي همه رفتیم در افق
گم شدیم.
 از آنطــرف مطبوعــات اصالحطلب طوري
عکــس نجفي را بزرگ چاپ کردند و تیتر زدند که
به جان میدون دوم ،دســتگاههاي چاپ چاپخانه
از خجالت جاي جوهر چاپ ،خون گریه کردند.
 از نجفي پرسیدند چرا از آبشار نیکاگارا پریدي
پایین؟ گفت برویــد از آنهایي که من را هل دادند
بپرسید.
 از هلدهندگان پرسیدند چرا هل دادید؟ گفتند
هول شدیم.
...
داریم به کجا ميرسیم سوفیا؟
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ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب
ﯾﻮﮔﺴﻼو وﻻﻫﻮوﯾﭻ

پروفسور بروس میلر ،مغزپژوه معروف که روي
انواع بیماري مغزي در ســنین متوســط به باال کار
ميکند ،ميگوید اگر کســي با سابقه طوالني حفظ
حیثیــت حرفــهاي و خانوادگــي در همــه دوران
پرتالطم و ســخت زندگي ،بدون هیچگونه اختالل
رفتار اجتماعي ،ناگهان در ســن باالي ۵۰ســالگي
دســت به جنایتي دور از انتظار و تکاندهنده بزند،
نباید احتمــال وقوع ضایعاتي مهم در مغز جلویي
و میاني او را از نظر دور داشــت .او معتقد اســت
جرم و جنایت در یکســوم از افرادي پیش ميآید
که شــبکه نوروني پیشپیشــاني گیجگاهي میاني
مغزشــان شــروع به نابودشــدن ميکنــد زیرا این
ضایعــات موجــب تغییر رفتار و اعمال انگیزشــي
خطرنــاک بدون درنظرگرفتن عواقب آن در نزد فرد
مبتال ميشود .اگر یادتان باشد ،خودکشي نامنتظره
و شــوکآور رابیــن ویلیامــز ،هنرپیشــه و کمدین
معروف آمریکایي ،را ابتدا به علل مختلف ازجمله
افســردگي ،اعتیاد ،الکلیســم ،اختــالف خانودگي
و ...ميدانســتند و حتي عدهاي از پزشــکان ،آن را
به بیماري پارکینســون ربط ميدادند .اما تنها پس
از مرگ ویلیامز ،آسیبشــناسها از طریق تشــریح
مغزش دریافتند آسیب شدید مدارهایي در مناطق
قدامــي میاني مغــز که مربوط به کنتــرل و تنظیم
رفتار عاطفي هیجاني ميشود )بیماري افتيدي(،
ویلیامز را وادار به عملي انگیزشــي و خشونتبار،
یعنــي دارزدن خودش کرده اســت) .نگاه کنید به
یادداشت من» :بازیگري که عاقبت کارگردان شد«،
 ۱۷آذر  ،۱۳۹۳صفحه آخر روزنامه »شرق«(.
حــال اتفاق نامنتظــره و تکاندهنــده یک قتل
خارج از انتظار به دســت دولتمــردي ظاهرا موفق
و فعــال در همــه عرصههــاي زندگــي ،در گذر از
ســالهاي اواخر  ۶۰زندگي ،توجــه افکار عمومي
را بهشــدت به خــود جلب کرده و بــه انفجاري از
اظهارنظرها ،تعبیرها و تفســیرهاي روانشــناختي،
اجتماعي ،سیاســي ،امنیتي ،فمینیستي و ...بهشدت
دامن زده اســت .از حجــم تصورناپذیــر و بهطور
تعجبانگیز غیرمنتظره اطالعاتي رسمي و رسانهاي
که تاکنون بهدســت آمده است ،چنین برميآید که
دکتر محمدعلي نجفي فردي برجســته بوده است.

او اغلب مقام اول را در مراتب تحصیلي تا دانشگاه
امآيتي در آمریکا بهدســت آورده و مقامات عالي
دولتي را مدیریت کرده اســت .اما از یک سال پیش
پــس از جریاناتي که باعث اســتعفاي اجباري او از
پســت شــهرداري تهــران و به نحوي بــه ازدواج
دومش با خانم میترا اســتاد منجر شده ،رفتارش به
گفته همســر اولش به نحو محسوسي تغییر کرده
اســت .طبق اعترافات خود دکتر نجفي ،یک بار در
طول این یک ســال نیز قصد خودکشــي داشته که
عملي نشده اســت .ظاهرا نجفي از ابتداي ازدواج،
با زن جوان خود مشاجرات لفظي داشته ،ولي با این
حال ،یک بار عکس عاشــقانه دونفره در اینستاگرام
شــخصي خود با شــعري رمانتیک گذاشته بود که
البتــه براي دولتمردي ایراني غیرمعمول اســت .از
مجموعه سخنان چنین برميآید از اوایل این ازدواج
بیــن این دو نفر حس بدبینــي و بياعتمادي وجود
داشــته است و مشــاجرات تا روزي که آقاي نجفي
زن جوانــش را در حمــام به ضــرب چندین گلوله
ميکشد ،مظنونیت بین آن دو وجود داشته و گویا بنا
بر حساسیت و اهمیت ماجرا ،عوامل فشار از بیرون
نیز دخالت داشــتهاند که به شعلهورشدن توهمات
از هر دو ســو کمک ميکرده است .به نظر ميرسد
رفتار آقاي دکتر نجفي پس از ارتکاب جرم نیز قدري
عجیب و غریب به نظر ميرســد و البته خبررساني
تلویزیوني نیز تازگي دارد .او بســیار مؤدب و آرام و
بدون تنش براي مصاحبه حاضر ميشود .همه نیز
با او بســیار با احترام برخــورد ميکنند .نکته جالب
توجه این اســت که هیچگونه آثار پشیماني ،تأسف،
تأثر عمیق و نابســاماني و آشــفتگي که نشانهاي از
انجام عمل قبیح ،غیرمتعارف و ســرزنشبار باشد،
از سوي ایشــان دیده نميشود .آقاي دکتر نجفي از
حوادث منجر به قتل همســر دومشــان خانم میترا
استاد چنان با خونسردي تمام صحبت ميکنند که
گویا از نحوه انجام عملیات چهار عمل اصلي حرف
ميزنند.
با همه شــواهدي که گفته شــد ،من به عنوان
مغزپژوه و نورولوژیســت مایل هســتم از سالمتي
مدارهاي مغزي در بخش پیشپیشاني و گیجگاهي
میاني ایشان که رفتار مسئولیتپذیرانه و تنظیمات
هیجانــي عاطفي ما انســانها را هنــگام رفتار بر
عهــده دارد ،مطمئن باشــم چراکه ایشــان به نظر
ميرســد کامال از نظر کارکردهاي شــناختي عالي
مغز طبیعي باشــند و مطمئن هســتم ایشــان در
شــرایط فعلي نیــز ميتوانند در حد عالي مســائل

ریاضي را حل کنند و عهدهدار مسئولیت مدیریتي و
اداري و سیاسي باشند ،ولي از نظر کنترل تکانههاي
رفتــاري و پیشبینــي درســت عواقــب بعضي از
اعمال انگیزشــي خود ،مشکل داشته باشند .ایشان
ميگوینــد پــس از قتل همســر ،قصد خودکشــي
داشــتهاند اما بر ســر قبر عزیزان خــود رفتهاند و
برگشــتهاند تا خود را تسلیم کنند و قبل از قتل هم
نامهاي چندصفحهاي براي دخترشــان نوشتهاند.
همه این ســرگردانيهاي رفتاري از شــخصي که
سالها مدیریت ســازمانهاي بزرگ مملکتي را به
دست داشته ،نشــانه بروز بحراني است که باید از
یک ســال پیش در دســتگاه مغزي او شروع شده
باشد و بدیهي اســت این بحران را شرایط حساس
موقعیت سیاسي ،کشــمکشها و ترس از حذف و
فروافتادن از اریکه قدرت ،تقویت کرده اســت .ولي
با این همه ،هنوز نميتوان بهجرئت شروع بیماري
»افتيدي« کــه باعث باالرفتن جرم و جنایتهاي
غافلگیرکننده و توجیهناپذیر و بدون انگیزه خاص و
مشخص ميشود را در نزد دکتر محمدعلي نجفي
ردشده به حساب آورد؛ تشخیصي از نوعي بیماري
مغــزي که اثبات آن نیز در شــرایط پیچیده موجود
آسان نخواهد بود .ولي با وجود نقص دانستهها در
اینباره ،حداقل ميتوان ادعا کرد هنگام تصمیم و
اقدام به قتل همسر ،این مدارهاي مغزي در بخش
مهمي از مغز قاتل حتي به طور موقت از کار افتاده
بودهاند.
حال که از نظر علمي بر همه ما آشــکار شــده
اســت وجود این بیماري مغزي در انسان در سنین
بــاالي  ۵۰ســال ميتواند احتمال جــرم و جنایت
حتي در آدمهاي تحصیلکرده ،متفکر و دانشــمند
را هم ممکن کند ،آرزوي ما این اســت که بشــر در
جســتوجوي درماني مؤثر براي آن باشد .در عین
حــال ،باید تقاضا کنیــم این یافته علمــي ،ابزاري
به دســت فرصتطلبان در سرتاســر دنیا ندهد که
از دانش مغزپژوهانه بهرهبرداري نادرســت کنند؛
یعنــي به این فکــر نیفتند کــه عدهاي دانشــمند
اجیــر کنند تا بــراي بدنامکردن آدمهایي شــریف،
پاکدســت ،صالح و مبارزي که در اســارت و زندان
خود دارند ،از طریق دستکاري در مدارهاي مغزي
مهــم در تنظیم رفتار ،اعمــال غیراخالقي و جرم و
جنایتهاي غیرانســاني را بر آنها تحمیل و به این
وســیله تحقیرشــان کنند .وظیفه همه ماست که
هوشــیار و گوشبهزنگ باشیم تا شاهد نزول چنین
بالیایي بر سر بشریت با دست بشر نباشیم.

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﻣﺎ را ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن؟
ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮيﭼﻠﮏ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪدﮐﺎران
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان
در روزهــاي اخیر چند خبر و اتفــاق بیش از دیگر
اخبار در حــوزه اجتماعي کشــور مــورد توجه مردم،
رســانهها و مســئوالن قــرار گرفت .همه ایــن اخبار و
اتفاقات یک وجه مشخص داشت و آن هم »خشونت«
بــود .در ابتدا بــه این چند خبر و اتفاق اشــاره ميکنم
ســپس تحلیــل کوتاه بر ایــن اتفاقات ارائه ميشــود؛
خبــر قتل همســر دوم محمدعلي نجفي که ســوابق
مدیریتــي زیاد و مهمي در کشــور از وزارت تا معاونت
رئیسجمهور و شــهردار تهران داشت و ...به مرد آرام
و صبــور معروف بود .خبر بعدي قتل حجتاالســالم
حاج شیخ محمد خرسند ،امامجمعه شهر کازرون ،در
اســتان فارس بود .خبر نگرانکننده بعدي هم مربوط
به مسابقه فوتبال بین دو تیم بزرگ فوتبال پرسپولیس
تهران و سپاهان اصفهان بود .اخبار دیگري هم درباره
شــرارتها و قتلها و خشــونت منتشــر شــده بود که
براي جلوگیري از اطاله اخبار به آنها اشــاره نميکنم.
تأملي بر آمارهاي ارائهشــده از سوی مراجع قضائي و
پزشــکي قانوني درباره میــــزان پروندههاي مربوط به
خشــــونت و نزاع و ضرب و جرح در کشــــور نشــان
ميدهد خشــــونت یکي از موضوعات داراي فراواني
بــاال در حوزه قضائي کشور است .خشونت خانگي هم
در کنار خشــونتهاي اجتماعي موضوع دیگري است
که نميتوان بهآســاني از کنار آنها گذشــت .اقدام به
خودکشــيها و قتلهاي عمدي و غیرعمدي ،تخریب
اموال عمومي و شــخصي ،زورگیريهــا ،تجاوزها و...
هم نمونههاي دیگري هســتند که در حوزه خشــونت

قرار ميگیرند که بیشــتر اینها از موارد خشــونتهاي
فیزیکي هســتند که ثبت و گزارش ميشــوند .برخي از
انواع خشونتها از قبیل خشونتهاي رواني که بسیار
کم گزارش ميشود ولي پیامدهاي منفي خود را دارند،
خشونتها یا انواع آزارهاي جنسي که معموال در همه
جوامع تا حد امکان افراد آزاردیده جنســي ســعي در
پنهان نگهداشــتن آن ميکنند یا خشونتهاي ناشي از
غفلت یا مسامحه و ...که این نوع از خشونت هم کمتر
گزارش ميشود و گاهي مواقع چنان عادي ميشود که
انــگار نه انگار که داریم عــوارض آن را ميپردازیم .در
کنار این شرایط تأملي بر برخي از شاخصهاي دیگر هم
نشــان ميدهد باید موضوع مدیریت یا کنترل خشم را
جديتر گرفت؛ از جمله این شــاخصها آمار ارائهشده
از سوی معاونان بهداشتي و اجتماعي )سابق( وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي درباره افراد داراي
اختالل رواني اســت که  ۲۳تــا  ۲۵درصد مردم درگیر
این اختالالت هستند .آمار افراد داراي سوءمصرف مواد
مخدر بهویژه مواد مخدر صنعتي و ...هم نشاندهنده
نگراني نســبت به این پدیده و کاهش نشاط اجتماعي
در کشور است که ميتوانند زمینهساز افزایش خشونت
در جامعه باشــند .بنابراین خشونت بازتابي از شرایط و
مهارتهاي مردم و جامعه محسوب ميشود.
در کنار ناکاميها و شکستهاي افراد در حوزههاي

مختلــف شــغلي ،اقتصــادي ،تحصیلــي ،خانوادگي،
ورزشــي و روابط بینفــردي ،مورد ظلم واقعشــدن و
احساس نااطمیناني از اجراي صحیح قانون »ضعــف
در مهارت کنترل خشــــم« به عنــــوان عامل دیگري
اســــت کــــه در این حوزه ميتــــوان از آن یاد کرد.
بــه گونــــهاي که اگر ایــن مهــارت در دوران کودکي
آموزش داده شــــود و بهدرســتي یاد بگیریم چگونه
خشــــممان را کنتــرل کنیم که نــــه به خود و نه به
دیگران آســــیب برسانیم ،شاهد خشــــونت کمتري
در جامعه خواهیم بــــود .همچنین مهارت تابآوري
اجتماعي بیش از هر زماني خود را به عنوان ضرورتی
اجتنابناپذیــر در جامعه نشــان ميدهــد .به تقویت
فرهنگ مداراي اجتماعي در زندگي امروزي باید بیش
از هــر زماني توجه شــود .بر این باورم کــه این تعداد
پروندههــاي مربــوط بــه خشــونتهاي اجتماعي و
خانوادگي و ســایر اقســام آن این پیام مشخص و مهم
را دارد که فرهنگ مداراي اجتماعي در جامعه آنگونه
کــه باید نهادینه نشــده اســت و در میان ســبکهاي
ارتباطي بیش از آنکه به ســبک ارتباطي جرئتمندانه
توجه شود ،ســبک ارتباطي پرخاشگرانه از سوی مردم
انتخاب ميشــود که هم به خودشان و هم به دیگران
آسبب ميرساند.
فرامــوش نکنیــم در جامعهاي که خشــــونت به
اشــکال مختلف وجود داشــته باشــــد ،مردم امنیت
رواني نخواهند داشت .نمونــــه آن همیــــن اتفاقات
اخیر هســتند که آرامش و آســــایش مردم را ســلب
ميکننــد .بــه همین دلیــل انتظــار مــيرود از همه
ظرفیتهــا براي باالبردن ســــواد اجتماعي مــــردم،
فراگیرکردن مهــــارت تــابآوري اجتماعي و مهارت
کنترل خشــــم ،نشــــاط اجتماعي و در نهایت ارتقاي
ســالمت رواني و اجتماعي استفاده شود.

ﭘﯿﺸﺨﻮان
حوالی قبرستان و فضای اطرافمان
شــماره اردیبهشــت و
خــرداد  ۹۸دوماهنامــه
حوالــی منتشــر شــد.
ایــن دومیــن شــماره از
دوماهنامه حوالی اســت
بــا عنــوان فرعــی »ما و
فضــای اطرافمــان« که
در معرفــی آن نوشــته
شــده؛ »حوالــی ،از فضای زندگی آدمهــا میگوید.
فضایی که زنده اســت و با آدمها ســاخته میشود.
بر مــا تأثیر میگذارد و از ما تأثیــر میپذیرد .فضایی

که حاصل دیدن ،شــنیدن و تجربهکردن اســت ...ما
میخواهیم حوالی هرکس جای بهتری برای زندگی
باشد« .دستاندرکاران این نشریه در اولین شماره به
موضوع »ترمینال« پرداختند و در دومین شــماره به
سراغ موضوع »قبرســتان« رفتهاند .در این شماره از
مکان دفنشــدن آدمها و از رعبآوربودن قبرستان
در کودکیها میخوانیم .از تفــاوت تجربه مرگ در
شــهرهای کوچک و بزرگ و از تأثیرات دنیای مدرن
بر قبرســتانها .حوالی بــه دیدار شــهری رفته که
همه ســنگقبرهایش از تاریخ و واقعه مشــخصی
صحبــت میکنند .طرحهای توســعه قبرســتانها
را در گفتوگــو با مدیران و اهالــی آن تحلیل کرده

اســت .درباره قبرستان و نحوه بهخاكسپاري و شأن
و جایگاه مردگان ،هم به گذشــته و زمان قاجار رفته
و هم از نظر مکاني به ســراغ افغانستان ،هندوستان
و عــراق رفتهاند .این شــماره از مجله که ســمیرا
هاشــمینعمتآبادی صاحبامتیاز و مدیرمسئول
آن اســت ،بــه قبرســتان اختصــاص دارد و آرش
اخوت ،محمدحســین معتمدی ،نگین بنیعامریان،
ســحر مهرابی ،مائده صدیقی ،حبیب دانشور ،عطیه
توســلی و نوشــین آقاجری از جمله نویســندگان و
صاحبنظرانی هستند که در این شماره حوالی قلم
زدهاند .حوالی در  ۱۶۰صفحه ۲۵ ،هزار تومان قیمت
خورده است.

